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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.30 น.    พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภู มิ ชั้ น 4 ประตู  5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน HONG KONG 

AIRLINES พบเจา้หน้าท่ีท าการเช็คอินตัว๋ 

วนัท่ีสอง  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นัง่กระเช้านองปิง - วดัโป่วหลิน – CiTY GATE OUTLET – A 

Symphony of Lights 

04.00 น.     บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX774/HX762/HX780 บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบน

เครื่อง (กรุณาเช็คเท่ียวบินในตารางวนัเดินทางก่อนท าการจอง) 
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08.05 น.   ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

ใหค้ณะท่านออก Exit B 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ยต่ิมซ าขึ้ นช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ ้ง

, ก๋วยเต๋ียวหลอด, โจ๊ก  เป็นต้น  (1) จาก น้ันน าท่านเดินทางสู่  สถานี Tung Chung เพ่ือขึ้ น 

กระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา เปล่ียนบรรยากาศชมทัศนียภาพอัน

งดงามระหว่างเดินทางจากท่ีสูง อีกทั้งยังสามารถช่ืนชมพระใหญ่ พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทอง

สัมฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกจากกระเชา้ เม่ือลงจากกระเชา้ท่านสามารถนมัสการพระใหญ่

ได้ท่ีวัดโป่วหลิน หรือ นิยม เรียกว่าพระใหญ่ลันเตา....องค์พระสรา้งจากการเช่ือมแผ่น

สมัฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนกั 250 ตนัและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพกัตรไ์ปยงัเนินเขา

เบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต้   จากน้ันอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง 

(Ngong Ping Villege)  ให้ท่านไดอิ้สระเท่ียวชม ร้านคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้ง

มากมาย บริเวณหมู่บ้านจ าลองแห่งน้ีท่านจะไดพ้บความสนุกท่ีสามารถผสมผสานระหว่างความ

เจริญและวฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ย่างลงตวั  

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (2)  

จากน้ันให้ท่านไดอิ้สระ ท่ีห้างดงั City gate Outlet Mall ให้ท่านช้อปป้ิงสินคา้ตามอัธยาศยั กับ 

OUTLET สินคา้แบรนเนมระดบัโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือว่า

จะเป็น Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายย่ีหอ้ และชั้นใต้ดินจะมี  Supermarket ขนาด

ใหญ่ใหท่้านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ย่างจุใจ 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (3) น าท่านชม  A Symphony of Lights ความมหศัจรรย์เร่ิมต้น

ในเวลา 20.00 น. ทุกค า่คืน   การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีได้รบัการบันทึกในกิน
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เนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดของโลกครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคารตึกระฟ้า

ส าคญัต่างๆท่ีตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่าน้ีประดับไปด้วยแสง

ไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศอันคึกคัก

ของฮ่องกง 

 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั... PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม ดิสนียแ์ลนดเ์ต็มวนั 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ยต่ิมซ าขึ้ นช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุง้

, ก๋วยเต๋ียวหลอด, โจ๊ก เป็นตน้ (4)  

น าท่านเดินทางสู่  ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์อาณาจกัรแห่งจินตนาการน้ีประกอบดว้ยพ้ืนท่ี 7 ส่วน 

ไดแ้ก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด ์, แฟนตาซีแลนด์ , ทูมอรโ์รวแ์ลนด์ , ทอย 

สตอรี่ แลนด์ , กริซลีย ์กัลช์ และมิสทิค พอยท์ ซ่ึงแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว 

ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาท่ีถนนเมนสตรีท พรอ้มดว้ยทาวน์สแควร ์รา้นคา้น่ารกั ๆ 

และหอสังเกตการณ์วิคตอเรีย จากน้ันไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอรแ์ลนด ์ผจญภยักบัการ

ล่องเรือท่อ งป่าท่ีเต็ม ไปด้วย สิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดท่ีต่ืนเต้น เข ้า สู่

อาณาจกัรแห่งแฟนตาซี ท่ีซ่ึงคุณจะไดพ้บกบัปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิค

กี้ เมาส์ พร้อมดว้ยเอฟเฟคตเ์คล่ือนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจกัรของมนุษย์ต่าง

ดาวและข้ามเวลาไปยังทูมอรโ์รวแ์ลนด ์ดินแดนแห่งอนาคตและส่ิงท่ีพลาดไม่ไดคื้อ รถไฟเหาะ 

SPACE MOUTAIN แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกบัมิคกี้  และจบัมือกบัเจา้เป็ดช่ือกอ้งโลก เดิน

ท่องไปผ่านสวนหย่อมท่ีเต็มไปดว้ยวตัถุโบราณท่ีสรา้งภาพลวงตา 3 มิติ ส ารวจพิพิธภณัฑลึ์กลับท่ี

ซ่ึงวตัถุโบราณน่าต่ืนตาจากทัว่โลกมามีชีวิตต่อหน้าต่อตาใน มิสทิค พอยท์ และไม่ควรพลาดกับ  

IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาติ ซ่ึงแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว ้

โดยตุ๊กตาจะมีการเคล่ือนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสียงเคร่ือง

ดนตรีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจ าชาติของไทย  

เชิญท่านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นในดิสนีย์แลนดแ์ละโซนต่างๆ ต่อตามอัธยาศยั  

**อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั**  
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น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั... PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีส่ี นัง่รถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลสัเบย-์วดัแชกงหมิว-ช้อปป้ิงจมิซาจุย่   

ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ยต่ิมซ าขึ้ นช่ือของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ ้ง

, ก๋วยเต๋ียวหลอด, โจ๊ก เป็นตน้ (5) จากน้ันน าท่านเปล่ียนบรรยากาศนัง่รถรางพีคแทรม ข้ึนสู่

ยอดเขา  VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงท่ีสุดและสวยท่ีสุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธ์ิสด

ช่ืน สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ั้ งเก าะอย่างชัดเจน ทั้งน้ียัง

ตื่นตากับตึกระฟ้าท่ีสูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ท่ีก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุย้ อาทิ ตึก

เซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงคแ์ละตึกอื่นๆ อนัเป็นท่ีตั้งของธุรกิจ ชั้นน าของฮ่องกงพรอ้ม

ทั้งถ่ายภาพอนัสวยงามน่าประทับใจ   

 

น าท่านเย่ียมชมโรงงานจวิเวอร์รี่ ท่ีขึ้ นช่ือของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ท่ีได้รบัรางวลัอันดบัเย่ียม 

และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุ ้ย  พรอ้มนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชค

ลาภเพ่ือเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด REPULSE BAY ขา้มสะพานต่ออายุซ่ึงเช่ือกนัว่าขา้มหน่ึง

ครั้งจะมีอายุเพ่ิมขึ้ น 3ปี  จากน้ันใหท่้านไดร้บัพลังจากศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือว่าเป็นจุดรวมรบัพลังท่ี

ดีท่ีสุดของฮ่องกง  อีกทั้ งยังให้ท่านได้ขอพรเร่ืองเน้ือคู่ ณ จุดน้ีได้อีกดว้ย  น าท่านชมร้านยา

สมุนไพร เป็นสินคา้โอท๊อปท้องถ่ินของฮ่องกง ใหท่้านไดช้มยาจีน ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน

ของคนจีนในการใชย้ารกัษาโรค 
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น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว เพ่ือสักการะเทพเจา้แชกง และใหท่้านหมุนกงัหนัทองแดง ท่ีเช่ือ

กนัว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่ส่ิงชัว่ร้ายและ น าแต่ส่ิงดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะท่ีวดัน้ี

ในวนัขึ้ นปีใหม่ 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (6) 

   น าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินค้าแบรนเนมต่างๆ  

จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปป้ิงย่านจิมซาจุย่มักจะตั้งต้นกนัท่ีสถานีจมิซาจุย่ มี

รา้นขายของทั้ งเคร่ืองหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบท่ี

เป็นของพ้ืนเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี  SHOPPING COMPLEX 

ขนาดใหญ่ช่ือ  OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู่ และมีทาง

เช่ือมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกนัได้ ให้แบรนด์ดงัมากมายให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ ไม่ว่าจะ

เป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HERMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และ

อีกมากมาย  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

หมายเหตุ: กรณีเดินทางช่วง กรกฎาคม – สิงหาคมของทุกปีท่านจะไดเ้ต็มอิ่มกบัเทศกาล

ลดทั้งเกาะ ให้ท่านอิสระเลือกซ้ือสินคา้ลดราคากว่า 50-90% 

 

00.40 น.    บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HX773 สายการบิน HONG KONG AIRLINES  
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(กรุณาเช็คเท่ียวบินในตารางวนัเดินทางก่อนท าการจอง) 

03.00 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

**************************************** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ ***  คณะยืนยันการเดินทางท่ี 9 ท่านมีหวัหน้าทัวร ์

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง 

 

รายละเอียด 

เท่ียวบิน 

ผูใ้หญ่ 

ห้องละ 

2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ 

เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มี

เตียง 

พกั

เด่ียว

เพ่ิม 

07 – 10 มีนาคม 2561 ขาไป    HX762 (03.30-07.05) 

ขากลบั HX773 (00.40-03.00) 
18,900 18,900 17,900 5,500 

14 - 17 มีนาคม 2561 ขาไป    HX762 (03.30-07.05) 

ขากลบั HX773 (00.40-03.00) 
18,900 18,900 17,900 5,500 

13 – 16 เมษายน 2561 ขาไป    HX780 (03.35-07.55) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
26,900 26,900 25,900 6,500 

20 – 23 เมษายน 2561 ขาไป    HX780 (03.35-07.55) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
19,900 19,900 18,900 5,500 

26 -29 เมษายน 2561 ขาไป    HX780 (03.35-07.55) 

ขากลบั HX761 (21.45-23.55) 
21,900 21,900 20,900 5,500 

27 – 30 เมษายน 2561 ขาไป    HX780 (03.35-07.55) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
22,900 22,900 21,900 6,500 

04 – 07 พฤษภาคม 2561 ขาไป    HX780 (03.35-07.55) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
19,900 19,900 18,900 5,500 

11 – 14 พฤษภาคม 2561 ขาไป    HX780 (03.35-07.55) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
19,900 19,900 18,900 5,500 

18 – 21 พฤษภาคม 2561 ขาไป    HX780 (03.35-07.55) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
19,900 19,900 18,900 5,500 

25 – 28 พฤษภาคม 2561 ขาไป    HX780 (03.35-07.55) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
19,900 19,900 18,900 5,500 

01 – 04 มิถุนายน 2561 ขาไป    HX780 (03.35-07.55) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
19,900 19,900 18,900 5,500 

08 – 11 มิถุนายน 2561 ขาไป    HX780 (03.35-07.55) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
19,900 19,900 18,900 5,500 

15 – 18 มิถุนายน 2561 ขาไป    HX780 (03.35-07.55) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
19,900 19,900 18,900 5,500 

22 – 25 มิถุนายน 2561 ขาไป    HX780 (03.35-07.55) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
19,900 19,900 18,900 5,500 

06 – 09 กรกฎาคม 2561 ขาไป    HX780 (03.35-07.55) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
19,900 19,900 18,900 5,500 

13 – 16 กรกฎาคม 2561 ขาไป    HX780 (03.35-07.55) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
19,900 19,900 18,900 5,500 

20 – 23 กรกฎาคม 2561 ขาไป    HX780 (03.35-07.55) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
19,900 19,900 18,900 5,500 

26 – 29 กรกฎาคม 2561 ขาไป    HX762 (04.40-09.00) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
22,900 22,900 21,900 6,500 

27 – 30 กรกฎาคม 2561 ขาไป    HX780 (03.35-07.55) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
22,900 22,900 21,900 6,500 
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03 – 06 สิงหาคม 2561 ขาไป    HX780 (03.35-07.55) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
19,900 19,900 18,900 5,500 

10 – 13 สิงหาคม 2561 

**Bus 1** 

ขาไป    HX780 (03.35-07.55) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
22,900 22,900 21,900 5,500 

10 – 13 สิงหาคม 2561 

**Bus 2** 

ขาไป    HX762 (04.40-09.00) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
22,900 22,900 21,900 5,500 

17 – 20 สิงหาคม 2561 ขาไป    HX780 (03.35-07.55) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
19,900 19,900 18,900 5,500 

24 – 27 สิงหาคม 2561 ขาไป    HX780 (03.35-07.55) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
19,900 19,900 18,900 5,500 

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561 ขาไป    HX780 (03.35-07.55) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
19,900 19,900 18,900 5,500 

07 – 10 กนัยายน 2561 ขาไป    HX780 (03.35-07.55) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
19,900 19,900 18,900 5,500 

14 – 17 กนัยายน 2561 ขาไป    HX780 (03.35-07.55) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
19,900 19,900 18,900 5,500 

21 – 24 กนัยายน 2561 ขาไป    HX780 (03.35-07.55) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
19,900 19,900 18,900 5,500 

12 – 15 ตุลาคม 2561 ขาไป    HX780 (03.35-07.55) 

ขากลบั HX769 (00.35-02.35) 
21,900 21,900 20,900 5,500 

 

หมายเหตุ: หากลูกคา้ไม่ตอ้งการเขา้ดิสนียแ์ลนด ์ สามารถหักค่าใช้จา่ยไดท่้านละ 2,000 บาท 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลับปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์

ลูกคา้เป็นหลัก 

 หมายเหตุ ท่ีฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายวนัสุดท้ายลูกทัวรท่์านใดสนใจสามารถซ้ือไดแ้ต่

ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบังคบัลุกทัวรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั ่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหัวหนา้ทัวรก่์อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทัวร ์และมัคคุเทศกท์้องถ่ิน ท่านละ 100 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
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1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษทั 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผู้มี ช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษทัไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีช่ือใ น

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่าง

หน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบ

อ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเขา้ให้

ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้ งหมดทั้ งน้ี ทางบ ริษัทจะหักค่าใช้จ่าย ท่ี ได้จ่ ายจริงจากค่าบ ริการท่ีช าระแล้วเน่ือ งในการ

เตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 
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1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผู้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 
โดยจะแจ้งให้ก ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มี วีซ่ า  และอ ย่างน้อย 10  วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า
ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ  การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงัน้ั น 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์  ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่ เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 

ใบเท่าน้ัน ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
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ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเข ้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้

สด ไข่ เน้ือสัตว ์ไส้กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ 

จะตอ้งเสียค่าปรบัในอัตราท่ีสูงมาก  

   


